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T O I M I N N A N O H J A A J A N  J A  P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

Metsästäjä-lehdessä (4/2014) oli artikkeli tuulivoimaloiden vaikutuksesta 
riistakantoihin. Haukiputaan RHY.n alueelle on suunnitteilla useampi puis-
to, isoja ja pieniä. Seuraavassa tarkempaa pohdintaa, miten puistojen ra-
kentaminen voi vaikuttaa lajien fysiologiaan, biotooppimuutoksiin, suoraan 
törmäyskuolevuuteen ja näistä seuraaviin kerrannaisvaikutuksiin.

Pysyvät lentoesteet etenkin vaellusreiteillä voivat johtaa syrjäytymiseen par-
hailta pesimä-,ruokailu- tai lepäilyalueilta. Tähän kun lisätään lento- ja vael-
lusmatkojen pidentyminen ja elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutumi-
nen voivat vaikutukset olla dramaattisia. Samalla energeettiset vaikutukset 
mm. ravinnonsaannin heikentymisen myötä ja/tai energiatarpeen lisäänty-
misen takia vaikuttavat jälkeläistuottoon ja poikaskuolevuuteen. 

Elinympäristömuutoksista suurimmat lienevät lisääntymis- ja ruokailualuei-
den tuhoutuminen. Tähän kun lisätään puiston väistöstä johtuva liike, saat-
taa vaikutukset yltää kilometrien päähän puistosta. Haukiputaan pienestä 
koosta johtuen saattaa tämä johtaa jo nyt tiettyjen lajien kohdalta sopivien 
elinympäristöjen loppumiseen. Elinympäristömuutokset saattavat olla myös 
kerrannaisia. Toiset lajit (pedot) hyötyy, kasvillisuus ja tätä kautta ravintoti-
lanne muuttuu, myös ihminen pääsee alueelle helpommin. 

Aiheesta ei Suomessa juuri ole tutkimustietoa. Kalajoen alueella tehdyn 
arvion mukaan vajaa 10% muuttolinnuista lentää ns .törmäysikkunan läpi  
ja näistä 0,5-0,6% kuolee lajista riippuen ohittaessaan useamman suuren 
puiston. Tämä on siis pelkästään törmäyskuolevuutta, linnuille vaikutukset 
ovat selvät. Nisäkkäiden osalta arvioidaan tilanteen jopa parantuvan mm. 
ravinnonsaannin kannalta, mutta vain joidenkin lajien osalta. Toki yleisesti 
arvioidaan petojen lisääntyvän. Merieläimistön osaltakaan ei ole juuri tut-

kimustietoa. Hylkeisiin rakentaminen ei ole juuri vaikuttanut mutta suuret 
matalikot, johon puistoja kaavaillaan, ovat elintärkeitä syömis- ja lisäänty-
misalueita monille kalalajeille sekä näiden ravintokohteille.

Suomen tiedotustilaisuuksissa on annettu ymmärtää, että metsästystä puistot 
eivät haittaa. Ruotsissa metsästys on jo kielletty puistojen alueella. Seuro-
jen kannatta olla erityisen tarkkana ja pyrkiä vaikuttamaan puistojen raken-
tamiseen ja niiden sijoittamiseen hyvissä ajoin. Seikkoja jotka tulee ottaa 
huomioon ovat mm: Sijaitseeko puisto muuttoreitillä tai sen läheisyydessä? 
Onko puisto pitkittäin/poikittain muuttosuuntaan? Onko alueella keräänty-
mis/ruokailu/lisääntymisalueita? Paljonko ja minne tulee uusia voimalinjoja? 
Onko lähietäisyydellä muita vastaavia hankkeita? Onko alueella tai sen lä-
heisyydessä soidinalueita, kosteikkoja tai pesimissoita? Paljonko tulee uutta 
tiestöä? Mitä rakentaja tekee haittavaikutusten vähentämiseksi?

Syksyn hirvijahdin osalta on ennakolta sovittu 3+3 piikkisäännöstä (eli isot 
urokset rauhoitetaan) ja mahdollisesta pankin käytöstä (eli kaikkia lupia ei 
käytetä heti vaan katsotaan syksyn mittaan mikä hirvikannan tila on). Eri-
tyistä huomiota tulisi kiinnittää näiden lisäksi myös uros/naaras-suhteeseen 
vasaprosentin ohella. ”Vanhanaikainen” malli, jossa vanhemmat naaraat jä-
tetään ja keskitytään sonnien kaatamiseen johtaa nopeasti sukupuolisuhteen 
vääristymään. Haukiputaan kokoisella alueella ja hirvikannan ollessa pieni 
vääristymiä tulee nopeasti. Lisäksi puhtaalla sattumalla (kolarit, taudit ym.) 
on merkittävä vaikutus tällaisessa tilanteessa. 

Tomi Jokivirta
Jukka Vänttilä

Esityslista Haukiputaan
RHY:n vuosikokoukseen.
Kellon koulukeskus 6.2.2014, klo 
19:00.

Kokouksen avaaminen
Todetaan kokouksen laillisuus
Vahvistetaan ääniluettelo
Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
ja tarvittaessa varapuheenjohtaja 
puheenjohtajan esteellisyyden va-
ralle
Valitaan kokouksen sihteeri ja tar-
vittaessa toinen sihteeri varsinaisen 
sihteerin esteellisyyden varalle
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkista-
jaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Vahvistetaan kokouksen esityslista
Esitetään riistanhoitoyhdistyksen 
toimintakatsaus sekä esitetään ja 
hyväksytään toimintakertomus
Esitellään riistanhoitoyhdistyksen 
tilinpäätös sekä toiminnantarkasta-
jan/tilintarkastajien lausunto
 Vahvistetaan tilinpäätös
 Päätetään vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle, toiminnan-
ohjaajalle ja muille tilivelvollisille 
sekä muista toimenpiteistä, joihin 
toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan taikka tilin-
tarkastajien lausunto ehkä antavat 
aihetta
 Vahvistetaan kuluvan toimintavuo-
den talousarvio ja toimintasuunni-
telma;
 Päätetään hallituksen jäsenten 
palkkioista
 Päätetään hallituksen jäsenten 
määrä 

Todetaan hallituksen puheenjohta-
ja, hänen toimikautensa sekä hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä
 Todetaan hallituksen kokoonpano, 
jäsenten toimikaudet ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenet

 Valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet
Valitaan toiminnantarkastaja ja to-
detaan tarvittaessa maa- ja metsä-
talousministeriön tai Suomen riista-
keskuksen määräämä tilintarkastaja
Valitaan riistanhoitoyhdistyksen 
edustaja ja hänen varaedustajansa 
riistanhoitoyhdistysten aluekoko-
ukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat 
alueellisen riistaneuvoston (1) ja 
valtakunnallisen riistaneuvoston (1) 
jäseniksi ja heidän varajäsenikseen
Käsitellään ja tarvittaessa päätetään 
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen 
sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsen-
ten tekemät ja kokouksen esityslis-
talle otetut asiat
 Käsitellään ja tarvittaessa päätetään 
kokouksen esityslistalle otetut muut 
riistanhoitoyhdistyksen toimival-
taan kuuluvat periaatteelliset ja laa-
jakantoiset asiat
Tarvittaessa päätetään aluekoko-
ukselle tai Suomen riistakeskuksen 
alueelliselle riistaneuvostolle esitet-
tävistä asioista
Käsitellään muut asiat, joista ei voi-
da tehdä päätöstä
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja Haukiputaan RHY:n vuo-
sikokouksesta.
Kellon koulukeskus 6.2.2014, klo 
19:00.

Kokouksen avaaminen
RHY:n puheenjohtaja Jukka Vänttilä 
avasi kokouksen klo 19:00. Palkit-
tiin pienpetopyytäjiä. Keijo Kapiai-
nen käytti Riistakeskuksen Oulun 
alueen puheenvuoron.    
Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Vahvistetaan ääniluettelo
Edustajamäärä 24, äänimäärä 25.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
ja tarvittaessa varapuheenjohtaja 
puheenjohtajan esteellisyyden va-
ralle
Valittiin puheenjohtajaksi Jukka 
Vänttilä.
Valitaan kokouksen sihteeri ja tar-
vittaessa toinen sihteeri varsinaisen 
sihteerin esteellisyyden varalle
Valittiin sihteeriksi Matti Roivainen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkista-
jaa
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
Tapio Pikkuhookana ja Raimo Kor-
vala. 
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin ääntenlaskijoiksi Tapio Pik-
kuhookana ja Raimo Korvala.
Vahvistetaan kokouksen esityslista
Vahvistettiin kokouksen esityslista.
Esitetään riistanhoitoyhdistyksen 
toimintakatsaus sekä esitetään ja 
hyväksytään toimintakertomus  
Kuultiin toimintakatsaus ja toimin-
takertomus puheenjohtajan esittä-
mänä. Hyväksyttiin toimintakatsaus 
ja -kertomus. 

Esitellään riistanhoitoyhdistyksen 
tilinpäätös sekä toiminnantarkasta-
jan/tilintarkastajien lausunto 
Kuultiin riistanhoitoyhdistyksen ti-
linpäätös toiminnanohjaajan esittä-
mänä sekä tilintarkastajien lausunto 
puheenjohtajan esittämänä.
Vahvistetaan tilinpäätös
Vahvistettiin tilinpäätös.
Päätetään vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle, toiminnan-
ohjaajalle ja muille tilivelvollisille 
sekä muista toimenpiteistä, joihin 
toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan taikka tilin-
tarkastajien lausunto ehkä antavat 
aihetta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituk-
selle, toiminnanohjaajalle ja muille 
tilivelvollisille.

Vahvistetaan kuluvan toimintavuo-
den talousarvio ja toimintasuunni-
telma
Kuultiin kuluvan vuoden talousar-
vio toiminnanohjaajan esittämänä 
ja toimintasuunnitelma puheenjoh-
tajan esittämänä. Vahvistettiin kulu-
van vuoden talousarvio ja toiminta-
suunnitelma.
Päätetään hallituksen jäsenten 
palkkioista;
Päätettiin, että hallituksen jäsenille 
ei makseta palkkioita.
Päätetään hallituksen jäsenten 
määrä (RHL 17 §); 
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 
kahdeksan (8), lisäksi hallitukseen 
kuuluu yksi (1) maanomistajajärjes-
tön edustaja.
Todetaan hallituksen puheenjohta-
ja, hänen toimikautensa sekä hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä
Puheenjohtaja Jukka Vänttilä (va-
ralla Aimo Kärkkäinen), toimikausi 
2012-2015.
Todetaan hallituksen kokoonpano: 
jäsenten toimikaudet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä
Jäsenet: 
Osmo Sipola (Oulu)
(Onni Jämsä) 2012-2014
Matti Roivainen
(Reijo Arvola)  
 2012-2015
Seppo Tikkala
(Jouni Savilaakso)  
 2012-2015
Mika Lehtinen
(Esko Mäkelä) 2013-2016
Joni Jääskeläinen
(Tapio Jarkko)  
 2012-2014
Tuomo Kurkela
(Pekka Kauppila)  
 2013-2016
Martti Järvinen (Oulu)
(Reijo Siipola) 2012-2015

R H Y : N  V U O S I K O K O U S
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Maanomistajajärjestöjä
edustava jäsen
Hannu Örn
(ARIo Kärkkäinen) 2012-2015

Valitaan hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet
Valittiin erovuoroisten Osmo Sipo-
la tilalle uudestaan Osmo Sipola 
(Onni Jämsä) 2014-2017 ja Joni 
Jääskeläisen tilalle uudestaan Joni 
Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 2014-
2017.
Valitaan toiminnantarkastaja ja 
todetaan tarvittaessa maa- ja met-
sätalousministeriön tai Suomen 
riistakeskuksen määräämä tilintar-
kastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi 
Jaakko Myllylä ja Arto Hakala.

Valitaan riistanhoitoyhdistyksen 
edustaja ja hänen varaedustajansa 
riistanhoitoyhdistysten aluekoko-
ukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat 
alueellisen riistaneuvoston (1) ja 
valtakunnallisen riistaneuvoston 
(1) jäseniksi ja heidän varajäsenik-
seen;
Valittiin aluekokoukseen Matti Roi-
vainen (varalla Tomi Jokivirta).  
Valittiin alueelliseen Riistaneuvos-
toon ehdokkaaksi Jukka Vänttilä 
(varalla Matti Roivainen).
Valittiin valtakunnallisen Riistaneu-
vostoon ehdokkaaksi Jukka Vänttilä 
(varalla Matti Roivainen).
Käsitellään ja tarvittaessa pääte-
tään riistanhoitoyhdistyksen halli-
tuksen sekä riistanhoitoyhdistyksen 
jäsenten tekemät ja kokouksen esi-
tyslistalle otetut asiat;

Esityksiä ei ollut.
Käsitellään ja tarvittaessa pääte-
tään kokouksen esityslistalle otetut 
muut riistanhoitoyhdistyksen toi-
mivaltaan kuuluvat periaatteelliset 
ja laajakantoiset asiat
Ei esityksiä.
Tarvittaessa päätetään aluekoko-
ukselle tai Suomen riistakeskuksen 
alueelliselle riistaneuvostolle esi-
tettävistä asioista;
RHY:lle tehtävät aloitteet: ei aloit-
teita.

Käsitellään muut asiat, joista ei voi-
da tehdä päätöstä.
Jukka Vänttilä esitti alueneuvoston 
kuulumisia
Keskusteltiin ilveksen kaatoluvista
Keskusteltiin alueen hirvikannan 
suuruudesta ja säätelystä

Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
20:25.

Jukka Vänttilä (pj.)  
Matti Roivainen (siht.)

Olemme tarkastaneet tämän pöytä-
kirjan ja todenneet sen kokouksessa 
kulun mukaiseksi.
Raimo Korvala (pöytäkirjan tark.)
Tapio Pikkuhookana
(pöytäkirjan tark.)

TOIMINTA-AJATUS:

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anne-
tussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien oma-
toimisuuteen perustuva itsenäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen 
toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoitoyhdistysten 
toimintaa.
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-
alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja 
organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritel-
lään riistahallintolain 14 §:ssä.

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET 

Riistakeskuksen uudistumisen jälkeen tavoitteena on vakauttaa ja selkiinnyt-
tää uudistuneet toiminnot.

Nykyisten toimintojen turvaaminen ja säästöjen kartuttaminen tuleville vuo-
sille. Koulutusta ja valistustoimintaa jatketaan nuorison ja muiden sidosryh-
mien kanssa. Riistakantojen elinolosuhteiden parantaminen vesilintujen, 
metsäkanalintujen, jänisten ja metsäkauriiden osalta. Panostetaan pienpeto-
pyyntiin. Jatketaan peltopyyn istutusmahdollisuuksien kartoittamista. Jatke-
taan nykyisten riistanhoitokohteiden hoitoa ja selvitetään mahdollisia uusia 
riistanhoitokohta. Seurataan Vareputaan haulikkoradan kehitystä.

B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

1. HALLINTO
Hallitus kokoontuu ainakin 3 kertaa ja tarvittaessa useammin asioiden vaa-
tiessa. 

2. EDUSTUS
Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuu puheenjohtaja (varalla 
varapuheenjohtaja) ja toiminnanohjaaja sekä tilaisuuden aiheen mukaan 
erikseen nimettävät henkilöt (esim. valvonta, SRVA jne).

3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii RHY:n sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan-
ohjaaja järjestää RHY:n lakisääteiset tehtävät ja niistä tiedottamisen.

4. TOIMISTO
Toimisto sijaitsee toiminnanohjaajan osoitteessa. Toimistotarvikkeet ovat 
ajanmukaiset. 

5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkinnot järjestetään paikallisten koulujentiloissa. Vuoden aika-
na järjestetään ainakin 8 tutkintotilaisuutta. Tutkinnon vastaanottajina toi-
mivat RHY:n hallituksen valitsemat ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt 
(11hlö).

6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjäkurssit järjestetään paikallisten koulujen tiloissa. Vuoden aikana 
järjestetään ainakin 4 koulutustilaisuutta. Kouluttajina toimivat metsästäjä-
tutkinnon vastaanottajat.

7. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidetään Haukiputaan metsästysyhdistyksen ampu-

maradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjestäminen ostetaan palveluna 
HMY:ltä. Ampumakokeet aloitetaan jo tammikuussa, jolloin valtionmaille 
hirvenmetsästykseen aikovat saavat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoe-
tilaisuuksia järjestetään 30 kertaa. Kokeen vastaanottajina toimivat RHY:n 
hallituksen valitsemat ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt (45hlö).

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvontaa suoritetaan läpi vuoden. Tehdään yhteistyötä alueen metsästys-
seurojen, poliisin ja merivartioston kanssa. Valvojina toimivat RHY:n halli-
tuksen valitsemat ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt (24hlö).

9. KOULUTUS, NEUVONTA 
Osallistutaan Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin. Järjestetään koulu-
tustilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään koulutusta hirvenmetsästäjille 
ennen jahdin alkua. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan yläkoulujen 
kerhojen järjestämiseen.

10. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN 
Jatketaan merenrantojen kunnostustöitä. Pohditaan uusien kohteiden perus-
tamista. 

Panostetaan pienpetopyyntiin. 
Kehitetään riistanhoitokilpailua. 
Jatketaan lintujen-, kauriin- ja jäniksen ruokintaa. 
Käytetään karkoteaineita hirvituhojen ehkäisemiseksi.

11. RIISTAKANTOJEN HOITO 
Riistalaskennat (riistakolmiot, peltokolmiot, vesilintujen pistelaskenta) suo-
ritetaan yhteistyössä metsästysseurojen kanssa. Hirvien maastolaskenta teh-
dään entiseen tapaan talvehtivan kannan määrittämiseksi. Suoritetaan lento-
laskenta lumitilanteen mukaan. 

Suurpedoista tehdään ilmoitus tuoreeltaan petoyhdysmiehelle (12hlö). Tu-
lokset kirjataan Tassu-järjestelmään.
Neuvotellaan yhteneväiset metsästysajat ja kiintiöt pienriistan metsästyk-
seen. Rauhoitetaan osin tai kokonaan osa riistalajeista.
Vesialueilla tulee välttää luotiaseen käyttöä.
Kauriskannan hoitosuunnitelman tekemistä jatketaan.

12. SRVA-TOIMINTA
Pidetään yllä RHY:n SRVA-organisaatiota (28hlö). Osallistutaan toiminnan 
kehittämiseen ja järjestetään ammuntaharjoituksia.

13. HIRVIRATA JA MUUT AMPUMARADAT
RHY:llä ei ole ampumarataa. Tehdään yhteistyötä HMY:n kanssa Vareputaan 
ampumaradalla (hirvirata, SRVA-rata). Seurataan haulikkoradan kehitystä. 
HMY järjestää harjoitusammuntoja.

14. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Tiedotetaan toiminnasta Riistawebissä, Metsästäjälehdessä ja Haukiputaa-
lainen metsästäjälehdessä. Pidetään tiiviisti yhteyttä paikallisiin seuroihin. 
Osallistutaan seurojen talvi- ja kesäkokouksiin.

15. MUU TOIMINTA 
Julistetaan joulurauha riistalle (jouluaatoksi ja joulupäiväksi) vuorovuosin 
seurojen kanssa.

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A  V U O D E L L E  2 0 1 4
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Riistanhoitoyhdistys   254   1.1.-31.12. 2012    1.1.-31.12. 2013  
           
TULOSLASKELMA           
Varsinainen toiminta           
 
 Tulot          
 Valtionavustus     9800    11000  
 Metsästäjätutkinto     3300    3500  
 Metsästäjäkurssit     2800    2880  
 Ampumakoe     4697    13980  
 Ulkomaalaisten ampumakoetod.   25     
 Harrastustodistukset         25  
 Metsästyksenvalvonta         
 Riistavahinkotarkastukset         
 Hirvirata         
 Muut tulot     1290    545  
 Tulot yhteensä     21912    31930  
 Menot          
 Hallinto      2786,12    1850,05  
 Edustus      44  
 Toiminnanohjaus     7660,17    5878,22  
 Toimisto      1062,75    2080,95  
 Metsästäjätutkinto     1048,53    1505,8  
 Metsästäjäkurssit     460,51    420,67  
 Ampumakoe     113,82    10087  
 Ulkomaalaisten ampumakoetod.         
 Harrastustodistukset         
 Metsästyksenvalvonta    996,05    1149,99  
 Riistavahinkotarkastukset         
 Koulutus      1137,6    2414,69  
 Riistanhoito     5352,72    3405,54  
 Hirvirata         
 Poistot         
 Muut menot     1204,18    1010  
 Menot yhteensä     21822,45    29846,91  
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä    89,55    2083,09  

Varainhankinta           
 Tulot          
 Muut ampumaradat         
 Ampuma- ja kilpailutoiminta         
 SRVA-toiminta         
 Tarvikemyynti         
 Muut tulot         
 Tulot yhteensä     0   0  

RHY           2 (3)  
 Menot          
 Muut ampumaradat         
 Ampuma- ja kilpailutoiminta         
 SRVA-toiminta         712,49  
 Tarvikemyynti         
 Muut menot         300  
 Menot yhteensä     0    1012,49  

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä    0    -1012,49  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta           
 Tulot      8,86    10,34  
 Menot           

Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotto-/kulujäämä   8,86    10,34  

Satunnaiset erät           
 Satunnaiset tulot          
 Satunnaiset menot          

Tilikauden tulos      98,41    1080,94  

Tilinpäätössiirrot           

Tilikauden yli-/alijäämä     98,41    1080,94  

T U L O S L A S K E L M A  J A  T A S E  2 0 1 3
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VARSINAINEN TOIMINTA
Tulot   yhteensä  ed. vuosi
Valtionosuus (avustus) 11 900  11000
Metsästäjätutkinto  3000  3500
Metsästäjäkurssit  2500  2880
Ampumakoe  13000  13980
Hirvirata   
Muut tulot   500  570
Tulot yhteensä  30900  31390
Menot
Hallinto   1500  1850,05
Edustus   200  44,00
Toiminnanohjaus  7500  5878,22
Toimisto   1000  2080,95
Metsästäjätutkinto  1000  1505,80
Metsästäjäkurssit  1500  420,67
Ampumakoe  10000  10087,00
Metsästyksen valvonta 1000  1149,99
Koulutus   1000  2414,69
Riistanhoito  3000  3405,54
Hirvirata   
Muut menot  1000  1010
Menot yhteensä  28700  29846,91
Varsinaisen toiminnan
tuotto-/kulujäämä  +2200  +2083,09

VARAINHANKINTA
Tulot
Muut ampumaradat   
Ampuma- ja kilpailutoiminta   
SRVA-toiminta   
Muut tulot,korko   
Tulot yhteensä  10,00  10,34
Menot
Muut ampumaradat   
Ampuma- ja kilpailutoiminta   
SRVA-toiminta  300  712,49
Muut menot  300  300,00
Menot yhteensä  1012,49
Varainhankinnan
tuotto-/kulujäämä  -1012,49

Tilikauden yli-/alijäämä +1590,00  +1080,94

T A L O U S S U U N N I T E L M A  2 0 1 4

TASE      1.1.-31.12. 2012    1.1.-31.12. 2013    
VASTAAVAA           
Pysyvät vastaavat           
Aineettomat hyödykkeet           
Aineelliset hyödykkeet           
  Maa-alueet         
  Rakennukset         
  Koneet ja kalusto         
Sijoitukset           
Pysyvät vastaavat yhteensä     0   0  
           
Vaihtuvat vastaavat           
Saamiset           
  Myyntisaamiset         
  Muut saamiset    5210,54  
  Siirtosaamiset         
Saamiset yhteensä      0   5210,54  
           
Rahat ja pankkisaamiset           
  Kassa     134   134  
  Pankkitili 1    7606,07   4606,21  
  Pankkitili 2         
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä    7740,07   4740,21  
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     7740,07   9950,75  
           
VASTAAVAA YHTEENSÄ     7740,07   9950,75  
           
VASTATTAVAA           
Oma pääoma           
  Ed.tilikausien yli/alijäämä   8114,78   8213,19  
  Tilikauden yli/alijäämä   98,41   1210,94  
Oma pääoma yhteensä     8213,19   9424,13  
Vieras pääoma           
Pitkäaikainen vieras pääoma           
  Lainat rahoituslaitoksilta         
Lyhytaikainen vieras pääoma           
  Saadut ennakot         
  Ostovelat         
  Ennakonpidätys- ja sotuvelat   -473,12   -389,78  
  Muut velat    -83,6  
  Siirtovelat     1000  
Vieras pääoma yhteensä     -473,12   526,62  
           
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     7740,07   9950,75  

I L M O I T U K S I A

Ampumakokeet 2014
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:
       
Vko pvm  klo  pvm  klo
2 11.1.   9:00   
2 12.1. 12:00   
3 18.1.    9:00    
3 19.1. 12:00   
4 25.1.   9:00    
 Maanantaisin  Torstaisin 
19   5.5. 17:00   
20 12.5. 17:00  15.5. 17:00
21 19.5. 17:00  22.5. 17:00
22 26.5. 17:00   
23   2.6. 17:00   
     
31 28.7. 17:00   
32   4.8. 17:00    7.8. 17:00
33 11.8. 17:00  14.8. 17:00
34 18.8. 17:00  21.8. 17:00
35 25.8. 17:00  28.8. 17:00
35 31.8. Sunnuntai  14:00   
36   1.9. 17:00    4.9. 17:00
37   8.9. 17:00  11.9. 17:00
38 15.9. 17:00  18.9. 17:00
39 22.9. 17:00  25.9. 17:00

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Kellon koulukeskus 2-3.8.2014 klo 10:00.
Tutkinto ti 5.8 ja ti 12.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 13-14.9.2014 klo 10:00.
Tutkinto ti 16.9 ja ti 23.9 klo 18:00
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toimitettiin Aluekeskukselle hirven pyynnin välitarkastelu
vähennettiin kaatomäärää 
kauriskannan osalta seurataan erityisesti ilveskannan kehitystä
aloitettiin kauriskannan hoitosuunnitelman laatiminen
pienriistalaskennat (riistakolmiot, vesilintujen pistelaskennat jne.)
 suoritettiin riistakolmio- ja vesilintujen pistelaskennat
seurataan jäniskannan tilaa
suurpetokantojen seuranta (rhy:n petoyhdysmiehet)
suurpetohvainnot tehtiin petoyhdysmiehille
kirjattiin havainnot Tassu-järjestelmään
muuta riistakantojen seurannasta
pienpetokantojen tilaa seurattiin mm. pienpetopyynnin tuloksen seurannalla
hankittiin loukkuja
seurataan erityisesti kasvavaa norppa- ja hyljekantaa
vahinkojen estotoimenpiteet
riistan ruokinnalla pyrittiin estämään tuhoja tuhoherkillä alueilla
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, 
koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus 
ja viestintä
metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit
kursseja järjestettiin 4 kertaa
koulutustilaisuudet, kurssit
järjestettiin hylkeenpyyntikoulutuspäivä
järjestettiin tiedotustilaisuus hirvenmetsästyksen johtajille
nuorisotyö
osallistuttiin yläkoulun Kalastus- ja metsästyskurssin järjestämiseen
hankittiin nuorisotyöhön koulutusmateriaalia
tiedotteet
osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden toimitukseen
ilmoitettiin Riistawebissä RHY:n järjestämät tapahtumat
annetut haastattelut
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen 
riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen

SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
(SRVA-yhteyshenkilöt, yhteistyö poliisin kanssa, yhteistyö metsästysseurojen 
kanssa)
Jokaiseen seuraan (3) on nimetty yhdyshenkilöt, yhteensä toiminnassa 28 
henkilöä
Kehitettiin Vareputaan SRVA-rataa, järjestettiin SRVA-henkilöille ampuhar-
joituksia
Tiedotettiin toiminnasta Rantapohjalehdessä
AMPUMARATA
RHY.llä ei ole omaa ampumarataa. Ampumatoiminta keskityy Vareputaan 
ampumaradalle. Toimintaa pyritään kehittämään RHY:n ja alueen seurojen 
välillä.
ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
myönnetyt ansiomerkit (pronssinen)
esitetyt ansiomerkit
muut huomionosoitukset: muistettiin Osmo Hietalaa (riistanhoitotyö ym.), 
Esko Mäkelää (SRVA), Arto Rautiota (valvonta) ja Jukka Vänttilää (lehden toi-
mitus) lahjakorteilla
SIDOSRYHMÄTOIMINTA
yhteistyö sidosryhmätahojen kanssa
valvontaa suunniteltu ja suoritettu poliisin ja merivartion kanssa yhteisyössä
osallistuttiin yläkoulun Kalastus- ja metsästyskurssin järjestämiseen
osallistuminen toimikuntiin
MUU TOIMINTA
lausunnot: lausunto turvetuotannon vesistövaikutusten arviointiin
esitykset: esitys RHY:n toimialueesta, esitys hirvitalousalueesta
aloitteet
rhy:n omat kilpailut (ampumakilpailut, pienpetokilpailut jne.)
perinteistä pienpetopyyntiä (arvotaan palkintoja) jatkettiin
aloitettiin riistanhoitokilpailu
muu
osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden toimitukseen
julistettiin riistalle joulurauha yhteistilaisuudessa

T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 1 3

HAUKIPUTAAN
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Toimintavuodelta 2013
Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Haukiputaan kunnan.

HALLINTO
Hallitus 
(nimi ja kotipaikka, jos muu kuin Haukipudas)
(henkilökohtainen varajäsen)  toimikausi
Puheenjohtaja
Jukka Vänttilä (Haukipudas)  2012-2015
(Aimo Kärkkäinen) 
Varapuheenjohtaja
Matti Roivainen (Haukipudas)  2012-2013
Jäsenet 
Osmo Sipola (Oulu) (Onni Jämsä) 2012-2014
Matti Roivainen (Reijo Arvola)  2012-2015
Seppo Tikkala (Jouni Savilaakso)  2012-2015
Mika Lehtinen (Esko Mäkelä)  2013-2016
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko)  2012-2014
Tuomo Kurkela (Pekka Kauppila)  2013-2016
Martti Järvinen (Oulu) (Reijo Siipola) 2012-2015
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Hannu Örn 2012-2015
(Ari Kärkkäinen)
 Metsähallituksen määräämä jäsen (ML 8 §:n alueella)
Toiminnanohjaaja  Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja  Tomi Jokivirta
Toiminnantarkastajat  Jaakko Myllylä (Arto Hakala)
Hallituksella oli 5 kokousta, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli Jukka Vänttilä (Matti 
Roivainen)
Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa 
riistanhoitoyhdistystä edustivat: 
Jukka Vänttilä (Matti Roivainen)
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-
alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja 
organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta (12 tuntia) järjestettiin 4 kertaa 
Kellon Koulukeskuksessa. Tutkintoja järjestettiin 9 kertaa. 
2. Ampumakoe
Ampumakoetilaisuudet pidettiin Haukiputaan metsästysyhdistyksen ampu-
maradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjestäminen ostettiin palveluna 
HMY:ltä. Ampumakokeet aloitettiin jo tammikuussa, jolloin valtionmaille 
hirvenmetsästykseen aikovat saivat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoe-
tilaisuuksia oli yhteensä 27 kertaa.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistu-
minen
Alueella havaittiin 0 riistavahinkoa. Yhdistyksellä on 3 riistavahinkotarkas-
tajaa.
4. Metsästyksen valvonta
Valvonta suoritettiin yhteistyössä poliisin ja merivartiolaitoksen kanssa. Vesi- 
ja maalinnustuksen aloituksessa valvontaa tehostettiin. Panostettiin merialu-
een valvontaan. Hankittiin välineistöä valvonnan edistämiseksi. Järjestettiin 
valvontaviikko.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Annettiin lausunnot ja kommentit hoitosuunnitelmiin niiden valmisteluvai-
heessa. Verotussuunnittelua tehtiin seurojen yhteistyöllä. Riistatietoa hankit-
tiin laskennoilla.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistämi-
nen (annetut lausunnot, suositukset, ohjeet)
- Alueen hirvilupien määrää pienennettiin
- Neuvoteltiin alueen seurojen kanssa kestävän verotuksen mukaiset kiintiöt 
pienriistalle sekä kauriille
- Suositeltiin koppelon, riekon, fasaanin ja peltopyyn rauhoittamista
- Hirvenmetsästyksen johtajille pidettiin tiedotustilaisuus
- Suositeltiin ettei luotiasetta käytetä merialueella
- Alueen länsiosissa metsästystä rajoitettiin tihentyvän asutuksen vuoksi
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä 
riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen 
ehkäisemisen edistäminen
elinympäristöjen hoito
jatkettiin Halosenlahden perkuutöitä
järjestettiin riistanhoitokilpailu RHY:n aluetta koskien
tehtiin monipuolista riistan ruokintaa ja rakennettiin ruokinta-automaatteja
hirvieläinkantojen seuranta
suoritettiin hirvien maastolaskenta

Riistanhoitokilpailu

RHY järjestää jäsenilleen riistanhoitokilpailun koskien RHY:n aluetta. Kilpai-
luun voi osallistua vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo ole-
massa olevalla riistanhoidollisella toimenpiteellä. Palkintona on 500-1000€ 
rahaa hankkeen tukemista varten. Palkintosumma muotoutuu lopullisesti 
hankkeen suuruuden ja toteutustavan mukaan. Palkinto voidaan jakaa myös 
useamman osallistujan kesken. Kilpailutyöt on palautettava sähköpostilla tai 
kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun mennessä. RHY:n hallitus va-
litsee voittajan/voittajat kokouksessaan.

I L M O I T U K S I A
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JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT           
           
METSÄSTÄJÄTUTKINTO    kpl       
Metsästäjätutkinnon vastaanottajia   10      
Tutkinnon koulutustilaisuuksia    4 Osallistui, henkilöinä 72
Tutkintotilaisuuksia     9      
Tutkinnon suoritusyrityksiä    175      
Hyväksyttyjä tutkintoja    88 Hyväksyttyjä, %  50,3
AMPUMAKOE     kpl       
Ampumakokeen vastaanottajia    47      
Ampumakoetilaisuuksia    27      
Ampumakoesuoritusyrityksiä    kpl       
    Metsäkauris     3      
    Hyväksyttyjä ampumakokeita   3 Hyväksyttyjä, %  100
    Hirvi- ja peura     546      
    Hyväksyttyjä ampumakokeita   367 Hyväksyttyjä, %  67,2
    Karhu      150      
    Hyväksyttyjä ampumakokeita   105 Hyväksyttyjä, %  70
           
RIISTAVAHINKOLAIN MAASTOTARKASTUKSET           
Käyty maastotarkastuskohteissa    kpl       
    hirvieläimet     0      
    suurpedot     0      

METSÄSTYKSEN VALVONTA    kpl       
Rhy:n metsästyksenvalvojia    24      
Valvontaiskuja     1   Otti osaa, henkilöitä 9
Metsästyslain rikkomuksia     0      
Luvattomasti kaadettuja hirviä    0      
Luvattomasti kaadettuja suurpetoja
ahma 0      
karhu 0      
susi 0      
ilves 0      
           
AMPUMA-ASELAIN  HARRASTUSTODISTUKSET           
Annetut todistukset, kpl    1      
ULKOMAALAISILLE ANNETUT AMPUMAKOETODISTUKSET          
Annetut ampumakoetodistukset, kpl   0      
           
SRVA-TOIMINTA     kpl       
Hirvikolarit     3      
Muut hirvieläinkolarit    1      
Suurpetokolarit     0      
Karkotukset     0      
Muut SRVA-tapahtumat    4      

KOULUTUSTILAISUUDET
Tilaisuuksia, kpl     Osallistujia 
Julkisiin hallintotehtäviin nimetyille henkilöille  0    0
Hirvieläinten metsästäjille / metsästyksenjohtajille  3    47
SRVA-koulutus     0    0
Kouluisssa ja oppilaitoksissa    2    34
Ampumakoulutus metsästäjille    0    0
Riistalaskenta- ja riistakantojen hoito -koulutus  0    0
Riistan elinympäristön hoito -koulutus   0    0
Pienpetopyyntikoulutus    0    0
Muu riistanhoidon koulutus    0    0
Muut koulutustilaisuudet    1    14
Yhteensä      6    95
           
METSÄSTYS     kpl    
Rekisteröityjä metsästysseuroja    3    
Metsästysseurueita                    6    
           
TIEDOTUSTOIMINTA           
Lehdistötiedotteita, ym   2    
            
AMPUMARADAT    Yhdistyksellä, kpl Muilla, kpl Yhteensä  
Hirviratoja    0  1  1
Haulikkoratoja    0  1  1
Luodikkoratoja    0  1  1

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä  Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
    040-5590892
    jukka.vanttila@gmail.com

Jäsenet Järvinen Martti  Keikamotie 5, 90800 Oulu
    040-5957947
    jarvinen.martti@gmail.com
 Jääskeläinen Joni Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
    040-0153759
    joni.jaaskelainen.@pwr.fi 
 Kurkela Tuomo  Suokkosentie 172, 90830 Haukipudas
    08-5471838, 0400-890446
    tuomo.kurkela@mail.suomi.net
 lehtinen Mika  Korvalantie 38, 90820 Kello
    040-7211092
    mika.lehtinen@k-supermarket.fi 

H A L L I T U S

 Roivainen Matti Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
    050-5354720
    matti.roivainen@elisanet.fi 
 Sipola Osmo  Pateniementie 39, 90800 Oulu
    0500-580140
    osmo.sipola@gmail.com
 Seppo Tikkala  Nikintie 3  A 7, 90820 Kello
    0400-864132
    tikkala83@hotmail.com
 Örn Hannu  Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
    040-5832173
    hannu.orn@mail.suomi.net

Toiminnanohj. Tomi Jokivirta  Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
rahastonhoitaja    040-5237544
    tomi.jokivirta@eduouka.fi 
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K E S Ä K O K O U S

HMY:n kesäkokouksen pöytäkirja 
8.7.2014 klo 18.00 Varepirtti 

Läsnä; 17 henkilöä liite 1

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Mart-
ti Järvinen esitteli kokousväelle 
ampumaradan ja lihankäsittelylai-
toksen tämän hetkistä tilannetta. 
Puheenjohtaja luovutti seuran pit-
käaikaiselle toimijalle Pauli Greuk-
selle seuran kunniapuheenjohtajan 
kunniakirjan sekä hydistyksenviirin 
Uolevi Järvelälle.  Puheenjohtaja ja 
avasi kokouksen klo 18.10. 
Kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Martti 
Järvinen ja sihteeriksi Pasi Haapa-
kangas.
Asialistan hyväksyminen työjärjes-
tykseksi
Hyväksyttiin kokouksen asialista 
työjärjestykseksi.
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja 
ääntenlaskijat
Pöytäkijantakastajiksi ja äänenlas-
kijoiksi valittiin Pauli Greus ja Erkki 
Pitkänen.
Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien 
kaikkea riistaa turvallisuuden vuok-
si tieltä, tielle ja tien yli ampuminen 
on kielletty. Kielto koskisi myös 
Martinniemen vanhaa ratapohjaa 
(Asemakylän ja Martinniemen väli-
nen entinen Rauma-Repolan sahan 
ratapohja, jossa on hiittisuora hevo-
sille ja liikuntamahdollisuudet myös 
hiihtäjille, moottorikelkkailijoille ja 
lenkkeilijöille).
Esitys hyväksyttiin.
Vesilinnun metsästys ja rauhoitus-
alueet 
Johtokunta esittää, että vesilinnun 
metsästysaika on asetuksen mu-
kainen, mutta rauhoitettuja alueita 
ovat seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta jätevesi-
puhdistamon laskuputkeen ( ran-
taan menevä tie)  rauhoitetaan, 
samoin koko eteläinen jokialue 
tie nro 847 sillasta Rivinokan kär-
keen, Pappilanlahti mukaan lukien 
sekä Kiiminkijoen pohjoispuolella 
tie nro 847 sillasta Laitakarin poh-
joiskärjen aallonmurtajan maan 
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti 
mukaan lukien. Samoin rauhoite-
taan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta 
vanha tehtaanpiippu Villenniemen 
kärkeen. 
Halosenlahden perukka (koordi-
naatit  Eteläpuolen koordinaatit 
N: 7235320. E 422012 ja Pohjois-
puolen koordinaatit  N 7236016, E 
422371).
Esitys hyväksyttiin. 
Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että fasaanin 
metsästys kielletään yhdistyksen 
alueella. Esitys hyväksyttiin.
Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalu-
eet 
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen 

mukaisena 10.8. Johtokunta esittää, 
että metsästykseltä rauhoitetaan 
Kiiminkijoen pohjoispuolella Hau-
kiputaantie 847, Martinniementie 
8460, Putaankyläntie 18741 sekä 
Haukiputaantien 847 länsipuoliset 
alueet aina Iin rajaan saakka. Lisäk-
si rauhoitetaan Rivinokan ja jäteve-
sipuhdistamon laskuputken välinen 
merenranta-alue. Rauhoitus olisi 
voimassa 20. päivään elokuuta klo 
12.00 saakka. Koko pyyntikaudeksi 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi 
Kellonrajan ja jätevesipuhdistamon 
laskuputken (rantaan menevä tie) 
välinen merenranta-alueen.Halo-
senlahden perukka koko kauden 
Koordinaatit ( ETRS-TM35FIN) Ete-
läpuolen koordinaatit N: 7235320, 
E: 422012 ja Pohjoispuolen koordi-
naatit N: 7236016, E 422371
Johtokunta esittää, että viljanvilje-
lyssä olevien peltojen käyttö met-
sästykseen ei olisi luvallista ennen 
puintia ilman maanomistajan lupaa.
Esitys hyväksyttiin.
Pienriistan rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että pienriistan 
metsästykseltä rauhoitetaan Inkon-
nokantien ja Rivinnokan välinen 
alue kokonaan sekä Kiimingintien 
8460, Haukiputaantien 847 ja Mar-
tinniemen ratapohjan välinen alue. 
Samoin johtokunta esittää rauhoi-
tettavaksi Suokkosentien, rautatien, 
Haukiväylän 848 ja Haapatien vä-
lisen alueen. Huom ei ole vuokrat-
tu pienriistalle. Halosenniemessä 
Rn:o 37:21, Kellonlammen maat 
ja Jokipiin Rn:o 136 ns. Vanhatalon 
sarkan, Martimossa ns. Häyrysen 
sarkan Rn:o 18:44, Vareputaalla ns. 
Heikkisen sarat Rn:o 18:24 ja 82:1, 
Leo Koskelan saran Saarnioja Rn:o 
11:180.
Kaikelta metsästykseltä johtokunta 
esittää rauhoitettavaksi Siipolan yh-
teinen -alueen 7:8 (Vanhala yhtei-
nen –alue).
Esitys hyväksyttiin.
Jäniksen metsästys ja rauhoitus alu-
eet
Johtokunta esittää, että jänistä met-
sästetään asetuksen mukaisesti, 
mutta metsästykseltä rauhoitettai-
siin Kiiminkijoen eteläpuoli rauta-
tiestä merenrantaan lokakuun lop-
puun. Rauhotus ei koske ruskkoa 
Lisäksi johtokunta esittää rauhoi-
tettavaksi Putaankyläntie 18741, 
Häyrysenniementien ja ns. Martin-
niemen ratapohjan välisen alueen. 
Ajavien koirien kouluttaminen olisi 
sallittua ko. alueilla ilman asetta.
Esitys hyväksyttiin.
Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun ja 
muiden vahinkoeläinten metsästys 
olisi asetusten mukaista ja ilman 
rajoituksia.
Esitys hyväksyttiin. Lisäksi puheen-
johtaja ilmoitti, että ketun ja mui-
den vahinkoeläinten metsästyksestä 
sovitaan entiseen tapaan seurojen 
yhteiset pelisäännöt.
Metsäkanalintujen metsästys ja 
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja 
pyytä metsästettäisiin asetusten mu-
kaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin 

samoiksi naapuriseurojen kanssa. 
Metson osalta johtokunta esittää, 
että metsästys on mahdollista jos 
naapuriseurat aloittavat metsästyk-
sen. Tällöin johtokunta edellyttää, 
että saaliskiintiöt ja metsästysajat 
ovat yhteneväiset naapuriseurojen 
kanssa. Koppelon ja riekon metsäs-
tyksen johtokunta esittää rauhoitet-
tavaksi kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi 
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien 
länsipuoliset alueet sekä Kiiminki-
joen pohjoispuolella Keiskan ABC:n 
ohi kulkevan Haukiputaantie 847 
länsipuolella olevat alueet Iin ra-
jaan saakka. Turvallisuuden vuoksi 
kielletään kiväärin käyttö rautatien 
länsipuolella linnun metsästykses-
sä. 
Koirien koulutus sallittaisiin ilman 
asetta rauhoitetuilla alueilla niille, 
joilla on metsästysoikeus yhdistyk-
sen maihin. Huomattavaa on, että 
koirien kouluttaminen on sallittua 
vain asetuksen määrittämissä ra-
joissa.
Esitys hyväksyttiin.
Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirvenpyyn-
tialueet ovat entiset .
Esitys hyväksyttiin.
Saaliskiintiöt
Metsästysajat asetusten mukaiset.
-  jänis:  5kpl/kausi, 1kpl/jäsen/päi-
vä, 2kpl/seurue/päivä. 
-  sorsalinnut:   ei rajoituksia. 
-  kyyhky:   ei rajoituksia.
- pyy: ei rajoituksia
- metso ja teeri: 5kpl/kausi ( teeri 
4kpl, metso 1kpl)1kpl/päivä/jäsen.
Riekko, Fasaani, Koppelo, Peltopyy 
rauhoitettu. 
Johtokunta esittää, että johtokun-
nalla on tarvittaessa RKTL:ltä ja 
oman kolmiolaskennan kautta saa-
tujen laskentatulosten perusteella 
muuttaa saaliskiintiöitä ja tarvittaes-
sa oikeus rajoittaa/kieltää metsäka-
nalintujen kuvilta metsästäminen. 
- kettu, näätä, supikoira ei rajoituk-
sia. 
Johtokunta esittää, että sorsastuksen 
ja kaiken pienriistan rauhoitusalu-
eilla (kartassa punaisella) on myös 
rauhoittamattomien lintujen ampu-
minen kielletty. 
Esitys hyväksyttiin.

Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla jä-
senillä on oikeus käyttää vieraita 3 
päivää pienriistan metsästykseen, 
pois lukien metsäkanalinnut (kos-
kee myös kyyhkyä, sille ei myydä 
vieraslupia). 
Oman seuran alueella asuville 
johtokunta esittää myytäväksi sor-
sastukseen kausilupia 100 €/kausi 
merenranta-alueella. Lisäksi johto-
kunta esittää, että maalinnun met-
sästyksen loputtua aina 28. päivään 
helmikuuta seuran jäsenellä on oi-
keus käyttää ilman maksua vieraita 
ketun pyynnissä, kunhan ilmoittaa 
jollekin johtokunnan jäsenelle osal-
listujien nimet. Aloituspäivä vesi-
linnunmetsästyksessä 20.8.2014 
klo 12:00 – 24:00 30 €. Muulloin 

päiväluvan hinnaksi luvanvaraisille 
 riistaeläimille (sorsalinnut ja jänis) 
johtokunta esittää 15 €. Vierasluvan 
hankinnassa ja metsällä on olta-
va johtokunnan esityksen mukaan 
isäntä mukana, pois lukien sorsas-
tukseen myytävä kausilupa.
Johtokunta esittää, että vieraslupia 
myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haa-
rala, Pauli Greus, Tapani Keränen, 
Mauno Haapala. 
Esitys hyväksyttiin.
Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat 
koemaastoanomukset ja suosittelee, 
että koetoimintaa ei kokeiden aika-
na häiritä: 
Haukiputaan Kennelkerho 20.9 ja 
4.10.2014.
Oulun seudun Pystykorvakerho, 23-
24.8. , 29.8 ja 1.11.2014
Pohjois-Pohjanmaan Beagle Ry, 
13.9.,18.10. ja 13.12.
Esitys hyväksyttiin.  Liitteet 2, 3 ja 
4
Seuralle kaadettavien hirvien määrä
Johtokunta esittää, että seuralle 
varataan 3 aikuisen kaatolupaa.
Muutoin hirvijahdista  päätetään 
hirvikokouksessa. Asia käsiteltäisiin 
lopullisesti ma 22.9.2014 klo 18.00 
hirvikokouksessa.
Esitys hyväksyttiin.
Hirvijahdin aloittaminen
Hirvikokousajankohdan päättämi-
nen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle 
seuraavaa:
Hirvikokous pidetään ma 22.9.2014 
klo 18.00 Varepirtillä.
Yhdistykselle jätetään kolmen ai-
kaisen hirven kaatoluvat yhteis- ja 
peijaishirvipyyntiä varten. Kaadet-
tavien hirvien lopulliset lupamäärät 
ja hirviporukat päätetään hirvikoko-
uksessa. 
Hirvijahtiin halukkaiden tulee il-
moittautua ja esittää porukoiden 
johtajille ke 27.8.2014 mennessä 
suoritetut jäsenmaksu- ja riistanhoi-
tomaksukuitit sekä voimassaolevat 
valtionmerkki- ja seuranmerkkikui-
tit ja aseenkantoluvat. 
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole ol-
leet jahdissa mukana tai eivät tiedä, 
mihin porukkaan kuuluvat, ilmoit-
tautuvat joko seuran puheenjohta-
ja Martti Järviselle samaan päivään 
mennessä eli ke 27.8.2014. 
Porukoiden johtajien on ilmoitetta-
va porukkansa la 6.9.2014 mennes-
sä em. mainituille henkilöille. 
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voida 
käsitellä tai jos hirvimerkin suori-
tus, jäsenmaksukuitti tai riistanhoi-
tomaksukuitti tai aseenkantoluvan 
merkintä puuttuu johtajan ilmoitus-
lomakkeesta jonkun henkilön osal-
ta, ei po. henkilöä voida hyväksyä 
hirvenpyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee 
jokainen porukka hirvisäännön mu-
kaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että 
päivämäärät pystytään helposti lu-
kemaan. Kotikoneella maksetuissa 
kuiteissa pitää näkyä arkistointitun-
nus.
Yllämainitut esitykset hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti.
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Johtokunta esittää, että hirvijahti 
aloitetaan asetuksen mukaisesti .
Kokous päätti, että hirvijahdin aloit-
taminen sovitaan lopullisesti ma 
22.9.2014 klo 18.00 hirviporukoi-
den johtajien ja johtokunnan yhtei-
sessä kokouksessa.
Hylkeen metsästys
Johtokunta esittää hylkeen metsäs-
tykselle on anottavaksi 40 yhteislu-
paa HMY:n, KMS:n ja JMS:n kanssa.
Esitys hyväksyttiin.
Kauriin metsästys
Johtokunta esittää keskäkokouksel-
le saaliskiintiöksi  5kpl, joista 2kpl 

nuorta pukkia ja 3kpl vasaa. Pyynti 
edellyttää pyyntiporukan perusta-
mista. Hmy:n johtokunta nimeää 
pyyntiporukan johtajan. Pyynti-
porukka valitsee keskuudestaan 
tarpeellisen määrän varajohtajia. 
Pyyntiporukan johtajalla on ilmoi-
tusvelvollisuus välittömästi seuralle, 
kun saalista saadaan.
Esitykselle tuli kaksi vastaesitystä.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin ää-
nestyksen jälkeen.
Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koira voi kou-
luttaa kuten asetus määrää. Hir-

vikoirien koulutusta saa suorittaa 
hirvijahdin aikana vain yhdistyksen 
puheenjohtajan luvalla asianmukai-
sesti pukeutuneena oranssin värisiin 
varusteisiin. 
Esitys hyväksyttiin.
Muut esille tulevat asiat
puheenjohtaja ilmoitti, että hirvi-
jahdin maanomistaja- peijaiden 
ajankohta ja toteutus on su 23.11 
vara su 30.11 (kokit ym.). Madolli-
nen paikka olisi asemakylällä sijait-
sevan ammatillisen koulukeskuksen 
tilat. Asia selviää elokuun aikana.

Muistamiset:

Uolevi Jääskeläinen, lahjakortti 70v. 
kunniaksi
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
19.20.
Martti Järvinen, puheenjohtaja          
Pasi Haapakangas, sihteeri
Pauli Greus,
pöytäkirjan tarkastaja
Erkki Pitkänen,
pöytäkirjan tarkastaja

I L M O I T U K S I A

TALKOOT AMPUMARADALLA
VAREPUTAALLA

Syyskuun 22 päivänä klo 17:00

VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT:  ma - la  Klo 09:00 – 21:00

su  Klo 12:00 – 21:00
Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY

HAUKIPUTAAN
METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN

KOTISIVUT internetissä.
Osoite on: www.hmynetti.net

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT

ke 27.8.14 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee
ilmoittautua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat 
puheenjohtajalle Martti Järviselle
samaan päivään mennessä.
la 6.9.14 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa
puheenjohtajalle Martti Järviselle.
pe 19.9.14 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan
yhteinen palaveri Vareputaalla klo 18.00.
ma 22.9.14 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2014

ke 30.7.14  klo 18:00 Hirvenkävely seuran
 mestaruuskilpailut
su 10.8.14 klo 12:00 Isohirvi
su 17.8.14  klo 12:00 Haulikko
su 24.8.14 klo 12:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
TALVIKOKOUS

pidetään to 29.1.2015 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

HUOM ! HUOM ! JÄSENET !!

Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä
VIITENUMEROA!!

Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla
muutokset tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme. 

hmysihteeri@gmail.com

PIENPETOJA PYYTÄNEET

Ilmoittakaa saalistietonne la10.1.2015 mennessä Arto Rau-
tiolle sähköpostilla arto.rau@gmail.com

tai puh. 040 741 2061.

RIISTANHOITOJAOKSEN

Kokous to 4.9.2014 klo 18.00 Vareputaalla

VALTIOMERKKI AMMUNNAT
VAREPUTAALLA

Maanantaisin ja torstaisin klo 17:00
syyskuun loppuun saakka.

Ilmoittaudu kokeeseen 1,5h aikana paikan päällä.
Tiedustelut 040 595 7947
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J O H T O K U N T A

Puheenjohtajana haluan kiittää jäseniämme mittavasta talkootyö-
määrästä, kaikkiaan talkootyötä kertyi 7500 tuntia. Tuntimäärä on 
tehty yhdistetyn hankeen vesijohto viemärin ja lahtivajan toteutta-
miseksi. Hanke on valmistunut vuoden 2013 lokakuussa. Lahtiva-
ja on katsastettu ja hyväksytty viranomaisten toimesta elintarvike-
huoneistoksi. 
Vareputaan ampumaradalla tehtiin viime vuonna muutakin talkoo-
työtä mm. kunnostus- ja rakentamistöitä, rakennettiin uusi karhura-
ta, joka mahdollistaa harjoittelun eri seuroissa toimiville henkilöil-
le jotka avustavat viranomaisia tarvittaessa (SRVA).
Keväällä on aloitettu uuden haulikkoradan rakentaminen. Tällä het-
kellä haulikkoradalle vedetään sähkökaapelia, joka mahdollistaa 
uusien koppien rakentamisen ja sähköisten heittimien asentamisen.
Tässä lehdessä on julkaistu kesäkokouksen pöytäkirja, kehotankin 
kaikkia jäseniä tutustumaan kesäkokouksen päätöksiin huolella. 
Kesäkokous päätti myöntää johtokunnalle valtuudet päättää metsä-
kanalintujen osalta saaliskiintiöt, kun on tiedossa valtakunnallinen 
RKTL:n ja omat kolmiolaskennan tulokset. Tämä siksi koska näyt-
tää siltä, että metsäkanalintujen pesintä on tänä kevään epäonnis-
tunut. Asiasta tiedotetaan omalla nettisivulla ja mahdollisesti leh-
dissä esim. Rantapohjassa.    
Jäniskannat ovat edelleen heikot eikä kannan elpymisestä näy merk-
kejä. Kesäkokous säätikin jänikselle saaliskiintiöt kts. kesäkokouk-
sen pöytäkirja.
Hirviluvat saatiin anomuksen mukaan 8 aikaista ja 8 vasan kaa-
tolupaa. 
Kauriin metsästyksestä kesäkokous päätti myös asioita, joista keho-
tan tässäkin asiassa lukemaan kesäkokouksen pöytäkirjan.
Harmaahylkeen eli Hallin pyynnissä on tällä kaudella käytettävissä 
28 pyyntilupaa, kuluva pyynti kausi loppuu heinäkuun 31 päivä.
Uusi Hallin pyyntikausi alkaa elokuun alussa mikäli päätös tulee 
siihen mennessä, anottu on 40 hallin pyyntilupaa.
  

Jahtikautta odotellessa terveisin
Martti Järvinen

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

Puheenjohtaja Martti Järvinen 040 595 7947
   jarvinen.martti@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Tuomo Kurkela 040 089 0446

Jäsenet               Pasi Haapakangas 044 052 5526
              Esa Kauppila  040 515 9216
   Arto Rautio 040 741 2061
              Tapio Jarkko        040 716 6195
               Kauko Mustaniemi 044 536 5105
               Olli Maunumäki  040 569 0912
               Joni Jääskeläinen 040 015 3759
   Reijo Siipola 040 535 7054
   Jouko Turunen 040 038 4121
               Tuomo Kurkela 040 089 0446

Sihteeri   Jukka Tapanainen 044 345 6770
   hmysihteeri@gmail.com

Kirjanpito ja tiliasiat
HH- Yrityspalvelu  Heikki Helekoski 040 771 1898
   heikki.helekoski@pp.inet.fi 

Ampuma yht. henk. Martti Järvinen 040 595 7947

Maja- ja ampuma-
rataisännät Hannu Kinnunen 041 473 2927
   Mauno Haapala 040 705 2379

J O H T O K U N T A

JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä  p.040-5590892
Jukka.vanttila@gmail.com

Sihteeri Juho Kaarivaara  p.045-1350515
Juho.kaarivaara@netti.fi 

Varapj. Osmo Sipola  p.0500-580140
osmo.sipola@gmail.com

Onni Jämsä  p.0400-298650
Onnijamsa@kotikone.fi 
Hannu Örn  p.040-5832173
hannu.orn@mail.suomi.net
Jani Hanhela  p.041-4581784
janskapomei@gmail.com
Kari Korpela  p.045-3264773
kari.heikki@hotmail.com
Timo Meriläinen  p.0400-387093
t6j1merilainen@gmail.com
Tommi Lindström p. 040-5224218
tommi.lindstrom1@suomi24.fi 
Tarmo Timonen  p.040-5582669
tarmo.timonen@elisanet.fi 
Anssi Mettovaara  p. 040 515 9662
anssi.mettovaara@gmail.com
Eero Soronen  p.0400399817

Hirvikanta on alkanut kasvamaan. Tulevana syksynä palaamme 
jälleen vanhaan porukkapyyntiin entisellä porukkajaolla. Peijai-
siin varaamme noin kaksi pyyntilupaa, joten porukoille jaettavak-
si jää kymmenen pyyntilupaa. Jako voi muuttua hieman kunhan 
miesmäärä on tiedossa.
Riistakolmiolaskentojen tulosten tultua johtokunta pitää palaverin 
jossa päätetään metsäkanalintujen kiintiö kesäkokouksen valtuu-
tuksen mukaan. Ennen johtokunnan päätöstä pidämme yhteispa-
laverin muiden Haukiputaan metsästysseurojen kanssa, jossa mie-
timme yhteiset linjaukset. Päätöksestä tiedotetaan seuran nettisi-
vulla ja Rantapohjassa. Seuraa tiedoitusta!
Kynkään kämpän uudistamisessa jatketaan konkretialla. Kesäko-
kous antoi valtuudet johtokunnalle toimeenpanna vanhan käm-
pän purkamistoimet. Uudesta investoinnista päätetään sitten vuo-
sikokouksessa, koska päätös on mitä suurimmassa määrin budjet-
tikysymys. Tarkoitus on rakentaa hirsinen, suurin piirtelin saman-
kaltainen kämppä vanhan paikalle. Kustannusarviossa olemme 
liikkuneet noin 15 000 euron tietämissä. Tarjouskyselyjen vaihe 
on vielä menossa. Asia siis tarkentuu vielä. Suurin kysymys lie-
nee siinä, että miten käytännössä teemme rakennusvaiheen. Joh-
tokunta ja kesäkokous keskustelivat asiasta ja totesimme, että jos 
talkoilla teemme, saattaa se kaatua liikaa yksien harteille. Siksi on 
mahdollista, että teetämme kämpän valmiiksi asti ulkopuolisella. 
Mikäli seuran jäsenistössä on porukka tai yksittäinen henkilö, jo-
ka on valmis tarjoamaan rakennusurakan toteutuksen, olkaa yh-
teydessä sihteeriin tai Onni Jämsään.

Mukavaa jahtisyksyä kaikille!!
Jukka

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A
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JMS:n Kesäkokouksen pöytäkirja
18.7.2014

Paikka: Jokelan koulu
Aika: 18.7.2014 klo.19.00
Paikalla: 25 seuran jäsentä.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin va-
linta
Valittiin puheenjohtajaksi Jukka 
Vänttilä ja sihteeriksi Juho Kaarivaa-
ra.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.
4. Pöytäkirjan ja ääntenlaskijoiden 
valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Vesa Tammia ja 
Marko Päkkilä.
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestyk-
seksi.
6. Saaliskiintiöt:
Johtokunta esittää kesäkokoukselle 
hyväksyttäväksi seuraavat metsästys-
ajat ja kiintiöt. Metsäkanalinnustuk-
sesta esitetään jätettäväksi johtokun-
nalle valtuudet päättää kiintiöstä riis-
takolmiolaskennan jälkeen.
- jänis, 5 kpl / kausi / metsästäjä, 1 kpl 
/ päivä / metsästäjä, 2 kpl / päivä / seu-
rue. Seurat päättää rauhoitusalueista.
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mu-
kaan, ei kiintiötä.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mu-
kaan, ei kiintiötä. Seurat päättää rau-
hoitusalueista.
- metsäkanalinnut, 1 kpl / päivä / 
metsästäjä, Kiintiöt päätetään seuro-
jen yhteiskokouksessa riistakolmio-
laskennan tulosten ja RKTL:n suosi-
tuksen perusteella. Kolmiolaskennat 
ovat 17.7. ja 11.8. Toimitetaan tieto 
Jokivirralle laskennan tuloksista.
- peltolinnut, Fasaani ja Peltopyy; 
metsästys on kielletty.
- kettu, supi ja näätä, Pyynti asetuk-

sen mukaan. Ketun ajokoirametsäs-
tyksessä sallitaan pyynti toisen seu-
ran alueella, kun ajo siirtyy toisen 
seuran alueelle. Metsästyksestä on 
kuitenkin ilmoitettava ko. seuran joh-
tokunnan jäsenelle.
- kauris metsästys /rauhoittaminen, 
Pyynti rajoitettua ja saaliskiintiöi-
hin perustuvaa. Johtokuntien esityk-
set : KMS 14 lupaa, JMS 10 lupaa ja 
HMY 5 lupaa
- hylje metsästys; Pyytäjiä on ollut 
runsaasti. 14 hyljettä on kaadettu 
16.4. mennessä ja pyynti jatkuu 30.7. 
sakka. Uusi pyyntikausi alkaa 1.8.14 
ja pyyntilupia on haettu 40 kpl.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, 
kauriin osalta rajoitukseksi hyväksyt-
tiin 2kpl / jäsen ja seurakohtaiseksi 
kiintiöksi 10kpl.

Kesäkokous hyväksyi myös suosituk-
sen, ettei 150 m lähempänä ruokin-
ta-automaattia ei ammuttaisi.
7. Rauhoitusalueet
Johtokunta esittää kesäkokoukselle 
hyväksyttäviksi rauhoitusalueet met-
sästyskaudelle 2014-2015 edellis-
vuoden malliin.
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kiel-
letty.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys 
kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, 
Jokelan silta, joen pohjoisranta Kään-
tölään saakka, Jokivarrentie, Jokiky-
län vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki 
metsästys kielletty lukuun-ottamatta 
hirvenmetsästystä sekä pienpetojen 
ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kiel-
letty hirvenmetsästystä lukuunotta-
matta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsäs-
tys kielletty.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää, että jatketaan 
edellisvuosin malliin niin, että vie-
rasluvan voi maksaa suoraan seuran 

tilille. Maksukuitin viestiosassa pitää 
näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä ai-
kaa vieraslupa koskee. Vieraan vas-
tuulla on todistaa että maksu on suo-
ritettu ajallaan. Kuitti tai tiliote, jos-
ta em. tiedot näkyvät on oltava mu-
kana jahdissa.
Hinnaksi esitetään 10 euroa per päi-
välupa ja 8 kpl vierasta voi seuran jä-
sen käyttää per kausi.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset
Anotut:
Pohjois-Pohjanmaan Beagle Ry anoo 
2 kpl koemaastoja Kerhon Mestaruus-
kokeeseen 13.9.2014 ja Beaglein 
mestaruuskokeeseen 18.10.2014.
Kellon metsästysseura Ry hakee 
koemaastoa Ketun PM karsinta ajo-
kokeeseen ajalle 8.11.2014.
Haukiputaan kennelkerhon ry 40v. 
juhlakoe 20.9.2014 ja Suomenajo-
koirien PM-karsinta 4.10.2014, 
koemaastoina alueet Mettonen, Pik-
kulohko ja liipas, sekä HMY:n yhtei-
salueet.
Oulunseudun pystykorvakerho ry:n 
järjestämät linnunhaukkukokeet 
(OK-haukut) 23-24.8.2014, iltapäi-
vä kokeessa 29.8.2014 ja pikkutilk-
kuhaukut 1.11.2014, 2kpl koemaas-
to-ja.
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdis-
tyksen 11.12.2014 järjestämät ylei-
set hirvenhaukkuki-sat.
Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le myönnettäväksi kaikki maasto-
anomukset.
Myönnettiin koemaastot kaikkiin 
maastoanomuksiin. Koirakokeet ei-
vät saa estää seuran jäsenten met-
sästystä samanaikaisesti.

10. Hirvijahti
- anottu yhteisluvalla
- JMS 12 pyyntilupaa, 8 aik. ja 8 vasaa
- HMY 12 pyyntilupaa, 8 aik. ja 8 
vasaa
- KMS 15 pyyntilupaa, 10 aik. ja 10 
vasaa

- YHT 39 pyyntilupaa, 26 aik. ja 26 
vasaa
Anotut hirvet on myönnetty.
Arvioidaan syksyllä hirvikanta ja 
päätetään sitten, jätetäänkö osa lu-
vista käyttämättä, eli pankkiin.
Suurten sonnien säästämiseksi yh-
teiskokouksessa asetettiin suositus 
piikkirajoituksesta, 3 + 3 piikkisen 
sonnin saa ampua. Vastuu suosituk-
sen noudattamisesta on porukan joh-
tajal-la. Syksyllä seurat järjestävät yh-
teiskokouksen, jossa em. asiat sovi-
taan lopullisesti. Kool-lekutsujana on 
Matti Roivainen ja osallistujia 2 jä-
sentä / seura.
Hirvijahtiin ilmoittautuminen elo-
kuun loppuun mennessä porukoi-
den johtajille. Uudet jäse-net Jukka 
Vänttilälle.
Keskusteltiin hirvitilanteesta yleisesti 
ja hyväksyttiin em. linjaukset.
11. Muut esille tulevat asiat
Kynkään kämpän uusimisesta esite-
tään, että voidaan antaa johtokunnal-
le valtuudet aloit-taa vanhan kämpän 
purkutyöt. Mahdollinen uuden käm-
pän rakentaminen ensi kesänä. Uu-
den kämpän rakentamisesta ja bud-
jetista päätetään vuosikokouksessa.
Seuran latausvehkeet ja ilmakivääri 
lainattavissa Örnin tilalta.
Vuosikokous Jokelan koululla 
30.1.2015 klo.19.00.
Hirvikokous ja ammunnat Varepu-
taalla 13.9.2014, johtajat klo.10.30 
ja jäsenet klo.11.00, seuranmesta-
ruusammunnat klo.12.00.
Kokous antoi valtuudet johtokun-
nalle aloittaa Kynkäänkämpän pur-
kutyöt.
Keskusteltiin yleisesti metsästykses-
tä.
12. Kokouksen päättäminen
Pj. Jukka Vänttilä
Siht. Juho Kaarivaara
Pt. Vesa Tammia Pt. Marko Päkkilä

K E S Ä K O K O U S

I L M O I T U K S I A

Jokivarren metsästysseuran nettisivut
ovat osoitteessa

www.jokivarrenmetsastysseura.com

Hirvijahtiin ilmoittautuminen
elokuun loppuun mennessä porukoiden johtajille.

Uudet jäsenet Jukka Vänttilälle.

Seuran mestaruusammunnat
pidetään Lauantaina 13.9.2014 Varepirtillä klo 12 alkaen.

Haulikko- ja luodikkokilpailut
Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!

Kesäkokouksessa hyväksytyt saaliskiintiöt metsästyskaudelle 2014-2015:
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, 1 kpl / päivä / metsästäjä, Kiintiöt päätetään johtokun-
nan kokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten, seurojen yhteispalaverin 
ja RKTL:n suosituksen perusteella.
- peltolinnut, Fasaani ja Peltopyy; metsästys on kielletty.
- kettu, supi ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun ajokoirametsäs-
tyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seu-
ran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johto-
kunnan jäsenelle.
- kauris 2kpl / jäsen ja seurakohtainen kiintiö 10kpl.
- hylje metsästys ; Pyytäjiä on ollut runsaasti. 14 hyljettä on kaadettu 16.4. 
mennessä ja pyynti jatkuu 30.7. sakka. Uusi pyyntikausi alkaa 1.8.14 ja 
pyyntilupia on haettu 40 kpl.
HUOMIOI, ETTÄ METSÄKANALINTUJEN KIINTIÖ PÄÄTETÄÄN RIIS-
TAKOLMIOLASKENNAN TULOSTEN JULKISTUSTEN JÄLKEEN JOHTO-
KUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ. ASIASTA PALAVEERATAAN MYÖS M,UIDEN 
SEUROJEN JOHTOKUNTIEN KANSSA. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTETAAN 
SEURAN NETTISIVULLA JA RANTAPOHJASSA. SEURAA TIEDOITUSTA!

Hirvikokous ja ammunnat
Vareputaalla 13.9.2014, johtajat klo.10.30 ja jäsenet klo.11.00,
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Jäsenmaksuista:

- Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset kir-
janpitäjälle. Toivomus olisi että ilmoitukset tulisi tekstiviestillä, sähköpos-
tilla tai kirjeitse.
- Jäsenmaksua maksaessa on ehdottomasti käytettävä viitettä.
- Jos haluat erota seurasta voit ilmoittaa siitä suoraan kirjanpitäjälle kirjal-
lisesti, niin ei turhaan lähetetä jäsenmaksulappuja.

- Jäsenmaksulapun hävitessä tai muissa jäsenmaksuun liittyvissä ongelmis-
sa ole suoraan yhteydessä kirjanpitäjään

Kirjanpitäjän yhteystiedot:
Lampila Oy
Tomi Lampila
puh. 08-5472 267
gsm. 040-5722 252
fax. 08-5472 500
E-mail: toimisto@isannointilampila.fi 

I L M O I T U K S I A

Rauhoitusalueet:

Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kään-
tölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki met-
sästys kielletty lukuunottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja tur-
kisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuunottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.

Jokivarren Metsästysseuran
vuosikokous

pidetään Perjantaina 30.1.2015 klo 19 Jokelan koululla.

TERVETULOA!

Vieraslupien myynti:

Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseuraan kuuluvan jäse-
nen mukana. Vierasluvan hinta on 10€/päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi. Vuosi-
kiintiö on sama kuin seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille. Maksukuitin viesti-
osassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa koskee. Vie-
raan vastuulla on todistaa, että maksu on suoritettu ajallaan esim. kuitti tai 
tiliote mukana jahdissa. Kuitissa pitää näkyä arkistointitunnus. Tilitiedot:
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: 574013-41454

Jokivarren metsästysseuran riistapolkukilpailu 
Mursun rannassa 16.5.2014

Tulokset:

Yleinen 1 Pakanen Tapio 95p, 2 Korpela Kari 72p, 3 Päkkilä Marko 69p, 4 
Mehtälä Tommi 67p, 5 Pakanen Jouko 54p
Yli 60 -vuotiaat Kurkela Markku 50p
Nuoret 1 Pakanen Matias 87p, 2 Jasu 31p, 3 Viljami 17p

T U L O K S I A

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

Tammikuussa 2014 pidetty yleinen kokous vahvisti johtokunnan 
päätöksen Simo Similän, Tuomas Similän ja Topias Similän erotta-
misesta. Pojat Tuomas ja Topias tyytyivät yleisen kokouksen päätök-
seen, mutta Simo Similä valitti päätöksestä  Oulun käräjäoikeuteen. 
Koko kevätkautta väritti voimakkaasti valmistautuminen oikeus-
prosessiin. Johtokunta on kokoontunut lukemattomia kertoja pel-
kästään tämän asian johdosta ja luonnollisesti seuran menot ovat 
näin kasvaneet.  Käräjäoikeuden valmisteleva istunto on jo pidet-
ty 4.6.2014 ja asian pääkäsittely pidetään 19.8.2014. On erittäin 
harmillista ja ikävää, että asiassa ei ole päästy sopuratkaisuun. Met-
sästysseura on tarjonnut lukemattomia kertoja sovinnon tekemis-
tä  riita-asiassa, mutta esitykset eivät ole kelvanneet vastapuolelle.

Kellon metsästysseura on hakenut variksen ja harakan poikkeuslu-
paa pyyntikauden jatkamiseksi sekä variskasetin käyttölupaa. Suo-
men Riistakeskus Oulu on myöntänyt luvat 5.3.2014. Poikkeuslu-
pa-alue muodostuu 8 ampumapaikasta, jotka on karttaan merkitty. 
Siis jatkoajalla varista ja harakkaa saa ampua vain näillä merkityil-
lä paikoilla. Variskasetin käyttö on sallittu kaikkialla Kellon metsäs-
tysseuran alueella   eikä ainoastaan merkityillä ampumapaikoilla. 
Poikkeusluvat ovat voimassa 12.05.2018 saakka eli siis 5 vuotta.
Tästä päätöksestä on valitettu ja katsotaan, mihin valitus johtaa. 
Tarkempaa tietoa näistä luvista on seuramme kotisivuilla.

Maanomistajat ovat puuhaamassa mittavaa tuulivoimapuistoa Kel-
loon Takukankaan levähdyspaikan itäpuollelle. Alueen pinta-ala 
on 1100 hehtaaria ja kaavailuissa on 28 tuulivoimalan toteutus. 
Suunniteltu alue on maakuntakaavan mukainen ja ulottuu Tarha-
kankaaseen ja Kantoperän monttuihin saakka. Käytännössä hirven-
pyyntialue Kotilohko 2 on pahimmassa tapauksessa pois metsäs-
tyksestä kokonaan. Aika näyttää toteutuuko hanke suunnitellussa 
laajuudessa. Johtokunta on käsitellyt asiaa ja se on saatettu tiedok-
si myös kesäkokouksessa 17.7.2014.

Muutamia tärkeitä asioita kesäkokouksen päätöksistä. Metsähanhi 
on asetuksella rauhoitettu koko maassa. Metsäkanalintujen osalta 
seurojen johtokunnat tekevät yhteisen ratkaisun sen jälkeen, kun 
riistakolmiolaskennat on tehty ja RKTL:n suositus on käytettävis-
sä. Jäniksen osalta rauhoitusalue kaudella 2014-2015 on Rönkö-
länkankaan maastossa. Alueella sallitaan kuitenkin koirien koulut-
taminen.  Isoniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. 
Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen. Vierasluvat ovat lu-
nastettavissa ainoastaan netissä KMS:n kotisivuosoitteessa.

Hirvenmetsästys toteutetaan yhteisluvalla  Haukiputaan metysäs-
tysyhdistyksen ja Jokivarren metsästysseuran kanssa. Haukiputaan 
riistanhoitoyhdistyksen alueelle saatiin luvat anomuksen mukai-
sesti 39 pyyntilupaa, käsittäen 26 aikuista hirveä ja 26 vasaa. Täs-
tä Kellon seuran osuus on 15 pyyntilupaa, joka merkitsee 10 ai-
kuista hirveä ja 10 vasaa. Hirvenmetsästys alkaa vasta 4.10.2014 
eikä asetuksen mukaisesti. Syynä on hirvien kiima-aika ja usein 
hyvin lämpimät säät.

Kauriin metsästyksessä noudatetaan valikoivan metsästyksen pe-
lisääntöjä. Kauriiden ruokintapaikoilla ampuminen on kielletty. 
Kauriin rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan koh-
dalla pohjois-eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 
2 km, Navettakankaan tiehen saakka.  Kauriin metsästyksen poru-
kan kokoaa Pekka Aikio.

Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää kesää ja onnistuneita jahti-
kokemuksia!

Matti Roivainen
puheenjohtaja

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A
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Aika:  17.07.2014  klo 18.00…19.20
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: Yhteensä    46  osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 

§ 1   KOKOUKSEN AVAUS 
 Matti Roivainen avasi kokouksen

§ 2   KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi Tapio Ki-
vari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin 
Lasse Takkula ja Markku Kourunen. 

§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta         
päätösvaltaiseksi.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirran ollessa estyneenä saapua paikalle kertoi puheenjohtaja 
Matti Roivainen, että Suomen Riistakeskus oli myöntänyt Haukiputaan riis-
tanhoitoyhdistykselle sen hakemuksen mukaisesti 39 hirvilupaa, joista ai-
kuisia saa olla enintään 26. Määrä pohjautuu mitoitukseen 0,8 lupaa/ 1000 
ha. Kellon Metsästysseuran osuus on 15 lupaa (10 aikuista ja 10 vasaa), 
mitoitus 0,6/ 1000 ha.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm, että yhden jäsenen erottami-
sesta syntyneen erimielisyyden johdosta on määrätty pidettäväksi oikeu-
denkäynti 19.8 2014. KMS:ää edustaa oikeudenkäynnissä seuran puheen-
johtaja.
että KMS:n alueelle on suunnitteilla 1100 ha:n tuulivoimapuisto, johon 
on tulossa 28 myllyä.  Maakuntakaavassa on varaus tälle suunnitelmalle.
että Bird Life Finnland oli tehnyt rikosilmoituksen seuraa vastaan harakan 
ja variksen metsästyksestä

§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ 
KIINTIÖT
Päätettiin tehdä seuraavat muutokset johtokunnan esitykseen:
Jänis: Poistetaan lause, joka alkaa ”Virpiväylän länsipuolella..”. Lisätään 
loppuun ”koirien koulutus sallittu”.   
Pöytäkirjan liite 1:ssä on huomioitu yllä olevat muutokset
  

§ 8 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, luettavissa liitteessä 1: kohdasta  9.
Todettiin, että vieraslupia ei voi lunastaa jatkossa Kellon R- kioskilta.

§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 10. 

§10 KAURIINMETSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 11

§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN 
SEURAN ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys liitteen 2 mukaisesti

§ 12 MUUT ASIAT
Raimo Anttila saavuttaa 20.7 2014 80 v. iän. Puheenjohtaja luovutti tapah-
tuman  kunniaksi Anttilalle puukon asianmukaisine kaiverruksineen.
Kokouksen yhteydessä jaettiin ampumakilpailujen palkinnot.
Puheenjohtaja vastasi kysyttäessä, että Kraaselinsaaren rantoja ei ole mah-
dollista saada vuokratuksi seuralle ja että Kellon liittymän kohdalla auton 
alle jääneestä hirvestä tuli ketulle haaskaa.

§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.20  

Liitteet: -     Liite 1, Metsästysajat, - alueet ja rajoitukset
Liite 2,  Koulutusluvat kaudelle 2012- 2013
Liite 3, Kokouksen osanottajaluettelo 

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________  ___________________________
Puheenjohtaja , Matti Roivainen  Sihteeri, Tapio Kivari

Olemme todenneet pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua ja päätök-
sentekoa:

________________________  ___________________________
Markku Kourunen   Lasse Takkula

K E S Ä K O K O U S

Puheenjohtaja Matti Roivainen p. 050 5354720
matti.roivainen(at)elisanet.fi 

Sihteeri Tapio Kivari p. 040 5075999
tapio.kivari(at)gmail.com

Rahastonhoitaja Tapio Pikkuhookana p. 050 3055814
tapio.pikkuhookana(at)dnainternet.net

Tiedotusjaosto
jäsenrekisteri ja maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu p. 045 6783330
jarno(at)kellonmetsastysseura.fi 

Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola p. 0400 758906
reijo.arvola(at)hotmail.fi 

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo p. 045 1102740
timokorkeasalo(at)gmail.com

J O H T O K U N T A

Maanvuokrausjaosto
Kyösti Manninen p. 0400 286111
kyosti.manninen(at)suomi24.fi 

Hirvijaosto
Seppo Tikkala p. 0400 864132
tikkala83(at)hotmail.com

Valvontajaosto
Mika Lehtinen p. 040 7211092
mika.lehtinen(at)k-supermarket.com

Ampumajaosto
Reijo Häkkinen p. 040 5363556
osulku(at)luukku.com

Kiinteistöjaosto
Pekka Forss p. 045 6706392
pekka.forss(at)gmail.com 
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Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä

Sepelkyyhky: Metsästys alkaa 4- tien itäpuolella 10.8 ja muualla 
20.08.2014, ei kiintiötä

Metsäkanalinnut: 1 kpl/päivä/metsästäjä. Kiintiöt päätetään seurojen 
yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja RKTL:n suosi-
tuksen perusteella.
 
Peltolinnut: Fasaani ja peltopyy; metsästys on kielletty.

Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5 
kpl/kausi/metsästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Ru-
sakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 2014-2015 on Ison 
Viitajärven Rönkölänkankaan maastossa. Koirien koulutus sallittu.
 
Kettu: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 
01.01.2015 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti 
toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin 
metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jä-
senelle. Supi ja näätä, pyynti kuten kettu. 

Pienpetopyynti: Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet 
mukaan lukien.

Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskivää-
rin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella, kotilohkos-
sa ja saarissa poisluettuna ketun pyyntiä, jossa 4- tien itäpuolella voi 
käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin.   
Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hyl-
keenpyyntiä.
Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta ra-
joittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, 
josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle koh-
ti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueel-
la sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellontien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja 
sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan 
kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty.

Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia 
netissä KMS:n kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2014  
ja 2.-08.09.2014 sekä jänikselle ja ketulle 2.-08.09.2014 ja 25.11.-
1.12.2014, luvan hinta 40 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jä-
senillä. 
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuok-
raussopimusta vastaan vieraslupia 8 kpl metsästyskaudessa jäniksen, 

ketun, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10 €/
päivä. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyk-
sessä. 
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl 
metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsäs-
tyslupien ostajilla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei 
koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jä-
senen mukana oloa metsästyksessä.

Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava 
syyskuun toisen viikon tiistaihin ( 09.09.2014 ) mennessä todistukset 
ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jä-
senmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suo-
rittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joil-
la ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään men-
nessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut pa-
perit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden mai-
ta vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle sa-
maan päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia lu-
vista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri saman viikon tors-
taina 11.09.2014, johon mennessä paperit on tarkastettava johtaji-
en toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on 
tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaa-
maan siitä, että havaintokortti täytetään täydellisenä jokaiselta met-
sästyspäivältä kunkin hirviporukan osalta sekä että kaatoilmoitus täy-
tetään metsästyksen päätyttyä täydellisenä. Lisäksi velvoitetaan kaik-
ki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja mui-
hin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kiellet-
ty 29.09- 03.10..2014 kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa lauantai-
na 04.10.2014..

Kauriinmetsästys
Kauriin metsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudat-
tavat seuraavia valikoivan metsästyksen pelisääntöjä. Kauriin ruokin-
tapaikoilla ampuminen on kielletty. Rauhoitusalue on 4- tien itäpuo-
lella Kalimen majan kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja 
itä- länsisuunnassa noin 2 km, Navettakankaantiehen saakka.
Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti muutoin paitsi että pukin 
kevätpyyntiä ei sallita. Metsästettävien kauriiden määrä on enintään 
14.  Pyynnin järjestämiseksi tulee kesän lehteen ilmoittautumispäi-
vämäärä. Porukkapyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain pelto-
pyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. 
Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin sallittu hauliko-
ko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Kaatolupamaksu on 30 € /ai-
kuinen ja 20 € /vasa. Joka vasajahdissa ampuu aikuisen kauriin, mak-
saa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. Mahdolli-
set peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta 
voi keskeyttää metsästyksen.

M E T S Ä S T Y S A J AT,  -  A L U E E T  S E K Ä  R A J O I T U K S E T  M E T S Ä S T Y S K A U D E L L A  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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20.09.2014 Haukiputaan Kennelkerho ry
  Tapani Keränen
  tapin@dnainternet.net
  40v juhlakoe
  Maastot: Pikkulohko, Isokangas, Karhujärvi
  Jtk: myönnetään, maksutta

04.10.2014 Haukiputaan Kennelkerho ry
  Tapani Keränen
  tapin@dnainternet.net
  Suomenajokoirien PM-karsinta
  Maastot: Pikkulohko, Isokangas, Karhujärvi
  Jtk: myönnetään, maksutta

23-24.08.2014  Oulun seudun pystykorvakerho ry
  Teemu Niemi 040 7696426
  teukka.niemi@gmail.com
  OK-haukut
  Jtk: myönnetään, maksutta

29.08.2014  Oulun seudun pystykorvakerho ry
  Teemu Niemi 040 7696426
  teukka.niemi@gmail.com
  Iltapäiväkoe
  Jtk: myönnetään, maksutta

01.11.2014  Oulun seudun pystykorvakerho ry
  Teemu Niemi 040 7696426
  teukka.niemi@gmail.com
  Pikkutilkkuhaukut
  Jtk: myönnetään, maksutta

12-14.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan ajokoirakerho
  Kimmo Perhomaa 040 564 9486
  kimmo.perhomaa@gmail.com
  Kettukilpa
  Jtk: myönnetään maksutta

3.09.2014 Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
  Marko Pälsynaho
  Pälsyntie 31, 90900 Kiiminki
  040 5033038
  marko.palsynaho@p-pbeagle.com
  Kerhon mestaruuskoe, 3 kpl maastoja
  Jtk: myönnetään maksutta

18.10.2014 Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
  Marko Pälsynaho
  Pälsyntie 31, 90900 Kiiminki
  040 5033038
  marko.palsynaho@p-pbeagle.com
  Beaglein piirinmestaruuskoe, 3 kpl maastoja
  Jtk: myönnetään maksutta

13.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
  Marko Pälsynaho
  Pälsyntie 31, 90900 Kiiminki
  040 5033038
  marko.palsynaho@p-pbeagle.com
  Ajokoe
  Jtk: myönnetään maksutta

29.11.2014 Oulun Erä- ja kennelkerho ry
  Aarne Seppänen
  Sangintie 111, 90650 Oulu
  050 413 29 12
  aarne.seppanen@luukku.com
  Kerhon mestaruuskokeet

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2014-2015 T U L O K S I A

Mestaruusammunnat 2014
Luodikko   
Yl. 1 68p. Lotvonen Lauri
       
50v 1 94p. Similä Seppo
  2 53p. Paso Jouni
  3 40p. Ojala Markku
       
60v 1 76p. Takkula Lasse
  2 69p. Aikio Pekka
  3 44p. Laajoki Pertti
  4 26p. Kiuttu Seppo
  5 26p. Pietilä Tapio
       
70v 1 59p. Mäkelä Esko
  2 35p. Kourunen Markku
  3 35p. Haapalainen Pekka
  4 27p. Honkanen Martti
       
Hirvi   
Yl. 1 75p. Lotvonen Lauri
       
50v 1 93p. Similä Seppo
  2 39p. Paso Jouni
  3 21p. Ojala Markku
       
60v 1 56p. Laajoki Pertti
  2 48p. Aikio Pekka
  3 33p. Takkula Lasse
  4 31p. Kiuttu Seppo
  5 16p. Pietilä Tapio
       
70v 1 71p. Mäkelä Esko
  2 40p. Kourunen Markku
  3 11p. Honkanen Martti

Pilkkikilpailut 12.4.2014
Miehet 
1 Taskila Hannu  2540g
2 Taskila Pekka  970g
3 Kukkonen Kyösti  960g
4 Similä Seppo  650g
5 Paso Jouni   600g
6 Pori Olavi   580g
7 Kiuttu Hannu  110g
8 Taivaloja Jaakko  80g
9 Halonen Hannu  60g
  Korkeasalo Timo  0g
  Forss Pekka   0g
  Kourunen Markku  0g
     
Naiset
1 Nyman Anne  110g
  Vahteri Anna-Liisa  0g
  Forss Sari   0g
     
Miehet 60+
1 Honkanen Martti  690g
2 Kiuttu Seppo  470g
3 Takkula Lasse  460g
4 Häkkinen Reijo  350g
5 Nyman Veikko  300g
6 Pikkuhookana Tapio  280g
7 Halonen Risto  280g
8 Rautio Lauri   200g
9 Perätalo Pentti  170g
10 Saviluoto Lauri  120g
  Tammi Raimo  0g
  Halonen Juhani  0g
  Arvola Reijo  0g
  Mäkelä Esko  0g
     
Pojat
1 Huotari Eeli   90g
  Kourunen Niko  0g
  Forss Eetu   0g
  Väisänen Vili  0g
     
Tytöt
1 Kourunen Elina  0g
2 Forss Eevi   0g
3 Väisänen Viivi  0g
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Hirvipeijaat

 la 15.11.2014 klo 14:00-18:00
Paikka ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla ja Rantapohjassa.

Kellon Metsästysseura ry:n

Sääntömääräinen talvikokous Kalimen majalla
22.1.2015 klo 18:00.

KAURISJAHTI 2014

Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Pekka Aikiolle p. 040-7787387
viimeistään 15.8.2014 mennessä. Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.

Vieraslupa maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee kir-
jata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, maanomistaja ja metsästyksessä mu-
kana olevan seuran jäsenen nimi. Kuitissa pitää näkyä myös arkistotunnus 
ja kuitin on oltava metsästettäessä mukana.

Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55

Karttoja myyvät 

Esko Mäkelä 040-838 1842 ja Kyösti Manninen 0400-286 111.

Seuran kotisivut osoitteessa:
www.kellonmetsastysseura.fi .

Sivuilta löytyvät myös metsästysaluekartat. Käykäähän tutustumassa.

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT

Tarvittavat asiapaperit 9.9. mennessä johtajalle.
Hirvijaosto kokoontuu 11.9. klo 18:00

I L M O I T U K S I A

Raimo Anttila täytti 80 vuotta 20.7.2014. Puheenjohtaja Matti Roivainen esitti 
onnittelut Raimolle seuran kesäkokouksessa. Raimo on liittynyt seuran jäse-
neksi 1957. ONNITTELUT RAIMOLLE.
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